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PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 
MEDICINA DESPORTIVA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 

A medicina desportiva como especialidade médica de valor muito importante no contexto 
actual da saúde das populações representa uma mais valia transversal a vários conceito de 
prevenção de patologias variadas. 

Este aspecto aliado ao acompanhamento médico de desportista de alto rendimento, 
representantes da visibilidade do país, são tarefas já organizadas pela nossa especialidade. 

Nas anteriores Direcções e com muito êxito foram conseguidos os objectivos de torná-la mais 
organizada e com um lugar nas vagas oficiais de internato Médico. 

Propomos nesta Direcção continuar o excelente trabalho dos nossos antecessores e continuar 
a formação e avaliação de novos especialistas. 

Tencionamos ainda aumentar as oportunidades formativas com iniciativas na Ordem, e com 
colaboração com os programas das Faculdades de Medicina, que são a origem dos membros 
desta Instituição 

Não podemos no entanto esquecer que o desporto, sendo um fenómeno social de relevo, 
dado que abrange uma massa significativa dos indivíduos que compõem uma entidade social, 
e que contribui para o relacionamento intenso entre os elementos dessa sociedade, é também 
um campo de actuação que ainda está longe da actuação da Medicina desportiva. 

Várias actividades não organizadas em Federações, são no entanto exemplo da actividades 
desportivas que tencionamos abordar com implementação de aconselhamento e cuidados 
médicos especializados. 

 

Boa Sorte para todos 
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